EU Dialog – konferencja europejskiej branży targowej on line
W dniu 17 marca 2020 r., o godz. 14:00 odbyła się europejska wideo konferencja nt. „Wpływ
rozprzestrzeniania się koronawirusa na przemysł wystawienniczy i niezbędne środki zaradcze”, której
organizatorem była EEIA – European Exhibition Industry Alliance.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele największych organizacji rynku targowego w Europie, m.in:
EEIA, EMECA, UFI, IELA, IFES, IELA i PIPT oraz ponad 100 przedstawicieli największych europejskich
organizatorów targów z 16 krajów.
Prelegentami byli:
Eric Philippart, ekspert Komisji Europejskiej
Attila Benedek, w zastępstwie europosła Istvana Uhjeyiego, wiceprzewodniczącego Komisji ds
Transportu i turystyki
Ana Štrbac, reprezentantka Stałego Przedstawicielstwa Chorwacji przy Unii Europejskiej
Kai Hattendorf, CEO UFI
Nick DugdaleMoore, Regional Manager Europe, UFI
Barbara Weizsäcker, Secretary General of EEIA and EMECA

Główne konkluzje:
•
•
•

Instytucje UE współpracują w celu szybkiego pozyskania na pomoc dla firmy w całej Europie.
Instytucje UE są otwarte na propozycje sposobów wsparcia przemysł targowego.
EEIA zobligowała się do jak najszybszego zebrania i dostarczania do Komisji Europejskiej
informacji od firm rynku targowego w poszczególnych krajach o stratach oraz potrzebach.

Streszczenie wystąpień:
Barbara Weizsäcker przedstawiła 1) dane liczbowe dotyczące kondycji europejskiego przemysłu
targowego sprzed epidemii koronawirusa, 2) szkody spowodowane odwołaniem lub przeniesieniem
na wydarzeń 2020 r, 3) przedstawiła przegląd środków zaradczych zatwierdzony w zeszły piątek przez
Komisję Europejską. Slajdy poniżej.

Eric Philippart opisał ogólnie działania podejmowane na poziomie Komisji, pokazując, że Komisja
działała szybko i na kilku poziomach, aby złagodzić wpływ koronawirusa. Wskazał na takie elementy,
jak elastyczność pomocy państwa, wsparcie płynności dla przedsiębiorstwa, zapewnienie gwarancji EU.

Attila Benedek poinformował, że Parlament Europejski został zamknięty w tym tygodniu, a do podjęcia
wielu ważnych decyzji potrzebna jest zgoda PE. Podkreślił podwójną rolę parlamentarzystów
europejskich, którzy są działają równolegle na poziomie lokalnym / krajowym, i na poziome
europejskim i zwykle są bardzo dobrze poinformowani o rozwoju sytuacji w terenie, lepiej niż pozostałe
dwie instytucje. Dlatego posłowie do PE oferują wsparcie nie tylko w tej nadzwyczajnej sytuacji.
Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni trzy instytucje europejskie, w tym państwa

członkowskie, współpracowały bardzo dobrze i zdołały zatwierdzić wiele środków i pakietów. Wszyscy
zdają sobie sprawę z tego, że czas ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw.
Teraz kluczem jest kontakt z rządami i instytucjami krajowymi.
Stwierdził również, że kolejnym celem jest wykorzystanie tego doświadczenia do stworzenia
odpornego na kryzys systemu, który będzie gotowy i bardziej profesjonalny w takiej krytycznej sytuacji
w przyszłości. Podkreślił również, że wymiana środków i pomysłów jest niezbędna, aby każda firma
mogła uzyskać to, co najbardziej pasuje. Ponadto wspomniał o pakiecie Europejskiego Banku
Inwestycyjnego wspierającym banki krajowe w zakresie pożyczek dla przedsiębiorstw.
Ana Štrbac wyjaśniła, że również Rada Europejska pracuje w specjalnych warunkach z wieloma
wideokonferencjami zamiast regularnych spotkań fizycznych i że w tym tygodniu nadal planowanych
jest kilka spotkań z ministrami. Ministrowie finansów i ministrowie gospodarki koordynują działania
zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym. Rada wysłała kwestionariusz do wszystkich państw
członkowskich w celu zebrania informacji z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa sektorów
i propozycji najlepszych rozwiązań, jakie należy podjąć w tej sytuacji. Na podstawie analizy przesłanego
materiału ministrowie będą podejmować ostateczne decyzje.
Wszyscy mówcy jasno stwierdzili, że są otwarci i wdzięczni za propozycje pochodzące bezpośrednio od
branży targowej, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, jak poważnie koronawirus wpłynął na przemysł
targowy.

